Zesenveertigste bijeenkomst
Arbeid, Onderneming & Medezeggenschap
11 maart 2016
Nieuwe arbeidsmarkt, nieuwe regulering:
over driehoeksverhoudingen, WAS en Wet Dba
Sprekers:

Dr. E.J.A. Franssen (Loyens Loeff/UvA)
Dr. J.P.H. Zwemmer (Stibbe/UvA)

Waar gaat het om?
De aan de Universiteit van Amsterdam verbonden expertisegroep Arbeid, Onderneming &
Medezeggenschap voorziet (sinds oktober 2011) in hoogwaardige juridische
kennisoverdracht en -toepassing ten aanzien van herstructurering van ondernemingen – de
situatie waarin arbeidsrechtelijke bescherming en ordening enerzijds en
ondernemingsrechtelijke vrijheden anderzijds elkaar het diepst treffen.
Een van de activiteiten van de expertisegroep is het verzorgen van maandelijkse
kennisbijeenkomsten voor alle geïnteresseerden, waarbij ruimte is voor discussie. De
bijeenkomsten zijn door de NOvA erkend; elke bijeenkomst duurt twee uren en levert twee
PO-punten op.
Ook u kunt aan de bijeenkomsten deelnemen. De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op
11 maart 2016. Het programma vindt u hierbij. U kunt zich aanmelden via AOM-fdr@uva.nl.
De prijs bedraagt € 150. Korting bestaat voor hen die zich inschrijven voor meerdere (vijf of
tien) bijeenkomsten tegelijk.1 U kunt zo voor een relatief gunstig bedrag met tien
bijeenkomsten al uw jaarlijkse NOvA-punten behalen.2

Vijf bijeenkomsten: € 600 (20% korting); tien bijeenkomsten: € 1 000 (33,33% korting).
De revenuen worden volledig aangewend voor de financiering van onderzoek (door aio’s en
postdocs) op het terrein van arbeid, onderneming en medezeggenschap.
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Het programma
Door de radicale veranderingen op de arbeidsmarkt gedurende de afgelopen jaren is de
behoefte aan gemoderniseerde regelgeving toegenomen. Deze regels betreffen in het
bijzonder de vele vormen van uitbesteding van werk(geverschap): payrolling, contracting en
uitzending, alsmede het ‘normalere’ gebruikmaken van de diensten van zelfstandigen.
De Ontslagregeling bevat tal van nieuwe voorschriften waarvan de gevolgen nog lang niet
zijn uitgekristalliseerd. De nieuwe Wet aanpak schijnconstructies heeft een forse uitbreiding
van aansprakelijkheden gecreëerd. De kersverse Wet Dba poogt zelfstandigen en
opdrachtgevers (fiscale) zekerheid te bieden. Bij de Hoge Raad ligt een zaak voor (de
Conclusie A-G wordt deze maand verwacht) waarin de knoop kan worden doorgehakt over
het vereiste van een allocatieve functie bij de uitzendovereenkomst. Kortom: het onderwerp
is volop in beweging. Johan Zwemmer en Edith Franssen zullen u door deze thema’s leiden.
Locatie: Loyens Loeff (routebeschrijving volgt na aanmelding).
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Op vrijdag 8 april 2016 vindt de 47e bijeenkomst plaats, ten kantore van Simmons &
Simmons, met als onderwerp: collectief en bedrijfseconomisch ontslag. Sprekers: Marian van
Eck (Liber Dock) en Niels Jansen (UvA).
Hartelijke groet,

Ronald M. Beltzer
Hoogleraar Arbeid en Onderneming
Universiteit van Amsterdam

